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- Alueiden tuleva hanketyö ja 
yhteiset hankeideat-

Esko Hassinen

Aluejohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
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EU-rahoitukset  ja aluejärjestöt
Jokainen alue on osallistunut erilaisiin 
kehittämishankkeisiin. Lisäksi jokainen 
Liikunnan aluejärjestö on hyödyntänyt 

EU-rahoitusta toiminnan kehittämiseen. 
Eli osaamista löytyy!

Hanketoiminta ei ole avaruustiedettä, vaan 
käytännön kehittämistyötä!
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Aluejärjestöjen yhteiset hankeideat 
1/2

Keväällä 2022 kaikilta alueilta ja toimialoilta kysyttiin ideoita 
mahdollisista yhteisistä hankkeista. 

• Vastauksia saatiin hyvin monipuolisesti, seuraavassa ne 
kuvattuna otsikkotasolla

1. Perheliikuntaan liittyvät teemapohjainen

2. Liikuntatutoreiden kansainvälinen näkökulma 
(Erasmus+Sport)

3. Lasten ja nuorten fyysisen kunnon parantaminen, ohjaajapulan 
lievennys

4. Pelillisyys

5. Koulu ja opiskelu (alaideoita useita)
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Aluejärjestöjen yhteiset hankeideat 
2/2

6. Kunnossa inttiin kaikille alueille

7. Yleisseurojen johtamisen kehittäminen ja elinvoiman 
vahvistaminen

8. Seurojen päätoimisten osaamisen lisääminen ja jaksamisen 
varmistaminen

9. Seurojen vapaaehtoisten jaksamisen edistäminen ja osaamisen 
lisääminen

10. Seurojen työsuhteisten ja vapaaehtoisten yht.työn kehittäminen

11. Työyhteisöliikunnan kehittäminen (Erasmus+Sport)

12. Liikunnan palvelutarjonta ja vaikutusten seuranta osaksi kunnan ja 
hyvinvointialueen yhdyspintapalvelua ja elintapaneuvonnan 
prosesseja
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Yhteiset hankeideat: vaihtoehtoja 
Vaihtoehtoisina etenemistapoina ovat mm.

• Yhteiset, valtakunnalliset hankkeet
– Tukitaso 400.000-800.000€ (sis. Koordinointiosio, jyvitykset tekijöille, 

kesto esim. 3 vuotta)

– Mahdollisuus kehittää ja edistää jotakin teemaa valtakunnallisesti (esim. 
Lisää liikettä –hanke(OKM), aikanaan LIKE-hankkeet(ESR))

– Hyvä puoli on, että yksi taho hoitaa hakemisen ja yhteydet rahoittajaan

• Alueellisen idean kopiointi/”parastaminen”/jalostaminen alueelta 
toiselle
– Yhden alueen rahoitus voi olla 100.000-500.000€, ja kun se viedään toisille 

alueille -> kukin alue voi saada oman pottinsa (esim. ”digi-
hankkeissa”(ESR) tehty yhteistyötä/jaettu ideoita yms.)

– Saman teeman kehittäminen valtakunnallisesti, mutta hajautettuna

– Huono puoli on se, että kaikki joutuvat hakemaan ja hallinnoimaan itse
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Aluepäivät EU-hankeinfo 17.8.2022

Tämän ohjelmakauden EU-rahoitus

Timo Hämäläinen

Erityisasiantuntija

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu/Liikunnan aluejärjestöt

EU Sport -hanke
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KANSALLISET EU-RAHOITUKSET KANSAINVÄLISET EU-RAHOITUKSET

Uudistuva ja osaava Suomi 

EAKR -> Yritystoiminnan kehittäminen 
(ml. liikunta)

ESR+ -> Osaamisen kehittäminen, 
työllisyyden edistäminen, syrjäytymisen 
ehkäisy (liikunta mainittu useasti, mutta 
myös ”yhdistys/järjestö”-termi ok meille)
• Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja 

osallistava Suomi 
• Toimintalinja 5: Sosiaalisten 

innovaatioiden Suomi
HUOM! Valtakunnalliset ohjelmat v. 2022

Manner-Suomen maaseutuohjelma

Leader-rahoitus
• Yleishyödyllinen investointi- ja-

yleishyödyllinen kehittämisrahoitus
• Yritysten investointi- ja kehittämisrahoitus

ELY-keskusten investointi- ja kehitysrahoitus

Erasmus+Sport

Small collaborative partnership
• 30.000€ (min. 2 maata, 2 kumppania)
• 60.000€ (min. 3 maata, 3 kumppania)
• Kesto 1-2 vuotta

Collaborative partnership (väh. 3 maata)
• 120.000€/240.000€/400.000€ (riippuen tuotoksesta)
• Kesto 1-3 vuotta

Muut Erasmus+ -ohjelmat

Nuorisoala, yleissivistävä koulutus, ammatillinen 
koulutus, korkeakoulutus, aikuiskoulutus
Komission sport-pilottiprojektit

Events
• European-wide: 10 maata, max. 450.000€
• Local European event: 3-5 maata, max. 200.000€
• Local European event: 6 maata, max. 300.000€
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ALUEJÄRJESTÖJEN NÄKÖKULMASTA KESKEISET EU-RAHOITUKSET
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Suomalaisten liikunnallisten EU –hankkeiden 

kartoitus 2017-2020
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Suomalaisten liikunnallisten EU –hankkeiden 

kartoitus 2017-2020

Hankkeiden kokonaiskustannusarviot em. ajalla lähes 180M€
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Suomalaisten liikunnallisten EU –hankkeiden 

kartoitus 2017-2020
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Suomalaisten liikunnallisten EU –hankkeiden 

kartoitus 2017-2020

Kuvio 6: HUOM! Kohta ”muu” sisältää hevos- ja moottoriurheilun, 
yhdistetyt sisä- ja ulkoliikuntapaikat
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Koko ohjelmakauden 2014-2020 aikana
liikunnallisten EU-hankkeiden 

- EU-rahoitus (EU+valtio+kunta) = yli 172,5 M€
- > vrt. edellinen ohjelmakausi 113M€ (+53%)
- > vuosina 2000-2006 yht. 40M€

- Kokonaiskustannusarviot = yli 278,5 M€
- > ”uutta” rahaa liikunnan kehittämiseen
- > vrt. edellinen ohjelmakausi 191M€ (+46%)
- > vuosina 2000-2006 yht. 60M€

Suomalaisten liikunnallisten kehityshankkeiden 

rahoitus



KANSALLISET EU-RAHOITUKSET KANSAINVÄLISET EU-RAHOITUKSET

Uudistuva ja osaava Suomi 

EAKR -> Yritystoiminnan kehittäminen 
(ml. liikunta)

ESR+ -> Osaamisen kehittäminen, 
työllisyyden edistäminen, syrjäytymisen 
ehkäisy (liikunta mainittu useasti, mutta 
myös ”yhdistys/järjestö”-termi ok meille)
• Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja 

osallistava Suomi 
• Toimintalinja 5: Sosiaalisten 

innovaatioiden Suomi
HUOM! Valtakunnalliset ohjelmat v. 2022

Manner-Suomen maaseutuohjelma

Leader-rahoitus
• Yleishyödyllinen investointi- ja-

yleishyödyllinen kehittämisrahoitus
• Yritysten investointi- ja kehittämisrahoitus

ELY-keskusten investointi- ja kehitysrahoitus

Erasmus+Sport

Small collaborative partnership
• 30.000€ (min. 2 maata, 2 kumppania)
• 60.000€ (min. 3 maata, 3 kumppania)
• Kesto 1-2 vuotta

Collaborative partnership (väh. 3 maata)
• 120.000€/240.000€/400.000€ (riippuen tuotoksesta)
• Kesto 1-3 vuotta

Muut Erasmus+ -ohjelmat

Nuorisoala, yleissivistävä koulutus, ammatillinen 
koulutus, korkeakoulutus, aikuiskoulutus
Komission sport-pilottiprojektit

Events
• European-wide: 10 maata, max. 450.000€
• Local European event: 3-5 maata, max. 200.000€
• Local European event: 6 maata, max. 300.000€
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Kaavio tulee täydentymään!

ALUEJÄRJESTÖJEN NÄKÖKULMASTA KESKEISET RAHOITUKSET



KOKO SUOMESSA
…

Hyviä mahdollisuuksia
maaseutumaisten alueiden
liikuntatoiminnan ja 
edellytysten kehittämiseen!

Esim. erilaisia kyläsportti-
hankkeita, osaamisen kehit-
tämishankkeita jne. 
toteutettu.

Paikalliset LEADER-toimistot 
auttavat idean työstössä.



Kehittämisen työkalut yhteisöille 

LEADER-ryhmissä
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Yhdistyksille, oppilaitoksille, säätiöille, kunnille
• Kehittämishankkeet (elinkeinollinen, yleishyödyllinen)
• Yleishyödylliset investointihankkeet
• Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet
• Alueiden ja kansainväliset hankkeet 

Tuki max 180 000 €, tukiprosentti 50–100 % (ryhmäkohtaista 
vaihtelua max. summista)

Omarahoitus rahaa ja yleishyödyllisissä hankkeissa myös talkoita.

Vuoden 2022 loppupuolen rahoitus sidottu, koska uudet 
ohjelmat käynnistyvät vuoden 2023 alkupuolella.



ESR-rahoitus (Uudistuva ja osaava Suomi)
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Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava 
Suomi
• Erityistavoite 4.1. Polkuja työhön

• Pääasiallinen sisältö, mm.
• Moniammatillisten palvelumallien ja verkostojen 

kehittäminen asiakkaan eduksi (Idea: esim. 
elintapaohjaus?)

• Kohderyhmänä työnhakijat, työttömät, työssäolevat sekä 
työmarkkinoille huonosti integroituneet ryhmät jne.

• Kohderyhmänä myös järjestöt, yhdistykset, kunnat jne.
• Kohderyhmiä voidaan rajata tarkemmin alueellisten 

erityispiirteiden mukaisesti.



ESR-rahoitus (Uudistuva ja osaava Suomi)
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Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava 
Suomi
• Erityistavoite 4.2. Uutta osaamista työelämään

• Pääasiallinen sisältö, mm. ”palveluiden kehittäminen”
• Tuetaan luovien alojen palvelukokonaisuuksien 

syntymistä ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden 
tuotanto-osaamista (HUOM! Ns. koodit-kohdassa on 

mainittu erikseen ”edistämällä liikuntaa”(työelämässä) + 

aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistäminen)
• Kohderyhmänä työikäinen väestö, niin työelämässä olevat, 

työttömät tai työvoiman ulkopuolella olevat + 
muutostilanteessa olevat työnantajat ja työntekijät jne.

• Kohderyhmänä myös järjestöt, yhdistykset, kunnat jne.
• Kohderyhmiä voidaan rajata tarkemmin alueellisten 

erityispiirteiden mukaisesti.



ESR-rahoitus (Uudistuva ja osaava Suomi)
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Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava 
Suomi
• Erityistavoite 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen

• Pääasiallinen sisältö, mm. ”kehitetään 
kansalaistoimijalähtöistä toimintaa ja yhteisöllisiä palveluja 
+ hyödynnetään kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja
osallisuuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisessä. 
Mukana myös monialaisten palvelujen kehittäminen.

• Kohderyhmänä työmarkkinoiden näkökulmasta 
heikoimmaissa asemassa olevat hlöt, sis. Vähemmistöt ja 
erityisryhmät

• Kohderyhmänä myös mm. monialaisten taide-, hyvinvointi-, 
sosiaali-, terveys- ja kuntoutus sekä koulutus- ja 
neuvontapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja hlöstö, 
joiden yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää
• Kohderyhmiä voidaan rajata tarkemmin alueellisten 

erityispiirteiden mukaisesti.



ESR-rahoitus (Uudistuva ja osaava Suomi)
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Toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
• Erityistavoite 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

• Pääasiallinen sisältö, mm. tuetaan lastensuojelun asiakkaan 
olevien ja etenkin kodin ulkopuolelle sijoitettuja lasten ja 
nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä

• Kehitetään lasten ja nuorten tarpeista lähteviä 
saavutettavia palveluja ja tukitoimia. Palveluja voivat olla 
mm. ”osallisuuden ja harrastustoiminnan tukeminen mm. 
kulttuuri- ja liikuntatoiminnalla”

• Kohderyhmänä työmarkkinoiden näkökulmasta 
heikoimmaissa asemassa olevat hlöt, sis. Vähemmistöt ja 
erityisryhmät

• Kohderyhmänä myös lastensuojelun avo-, sijais- ja 
jälkihuollon toimijat, myös mm. ohjaamot, päihde- ja 
mielenterv.palvelut ja järjestöt
• Kohderyhmiä voidaan rajata tarkemmin alueellisten 

erityispiirteiden mukaisesti.



Valtakunnalliset rakennerahasto-ohjelmat
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VALTAKUNNALLISET TEEMAT

Työllisyys: Työmarkkinoiden kohtaanto; Yhteiskunnallisten yritysten 

liiketoimintaedellytysten parantaminen; Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja 

kehittämällä; Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa 

Osaaminen

• Jatkuva oppiminen; Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen,(?)

Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa; Työelämän kehittäminen 

Osallisuus

• Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin 

edistäminen kohti yhdenvertaisuutta, Vaikeasti työllistyvien tukeminen;

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden 

torjunta; Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja 

koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027; Sosiaalisten 

innovaatioiden koordinaatiohanke; Maahanmuuttaneiden toimiva arki 

Suomessa

https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/tyollisyys/tyomarkkinoiden-kohtaanto
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/tyollisyys/yhteiskunnallisten-yritysten-liiketoimintaedellytysten-parantaminen
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/tyollisyys/uusia-tyomahdollisuuksia-tyopaikkoja-kehittamalla
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/tyollisyys/maahanmuuttaneiden-toimiva-arki-suomessa-tyo-osaaminen-ja-osallisuus
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osaaminen/jatkuva-oppiminen
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osaaminen/luovan-ja-kulttuurialan-innovaatio-osaaminen1
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osaaminen/maahanmuuttaneiden-toimiva-arki-suomessa-tyo-osaaminen-ja-osallisuus
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osaaminen/tyoelaman-kehittaminen
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osallisuus/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelujen-kehittaminen-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-kohti-yhdenvertaisuutta
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osallisuus/vaikeasti-tyollistyvien-tukeminen
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osallisuus/yhdenvertaisuuden-ja-tasa-arvon-edistaminen-huono-osaisuuden-torjunta
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osallisuus/osallisuuden-sukupuolten-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-tuki-ja-koordinaatio-euroopan-sosiaalirahastotyossa-2021-2027
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osallisuus/sosiaalisten-innovaatioiden-koordinaatiohanke
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osallisuus/maahanmuuttaneiden-toimiva-arki-suomessa-tyo-osaaminen-ja-osallisuus


Valtakunnalliset rakennerahasto-ohjelmat
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VALTAKUNNALLISET TEEMAT

Innovaatio- ja osaamisverkostot (ei alakohtia vielä näkyvillä)

Vihreä siirtymä

• Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet

• Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Tällä hetkellä on käynnissä useissa teemoissa valtakunnallisten 

koordinaatiohankkeiden haku, käytännön työ niissä käynnistynee ensi 

vuoden alkupuolella.

https://rakennerahastot.fi/energiatehokkuus
https://rakennerahastot.fi/ilmastonmuutos
https://rakennerahastot.fi/kiertotalous


RAHOITETTAVIA TEEMOJA 

Erasmus+Sport-rahoituksen avulla voitte 
edistää 
• mm. valmentajien osaamista, 

vapaaehtoistoiminnan kehittämistä,
• yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa,
• osallisuutta tai 
• terveysliikunnan käytäntöjä.

Hankkeissa voitte puuttua myös 
urheiluelämän kielteisiin ilmiöihin kuten 
ottelumanipulaatioon, dopingiin, 
väkivaltaan ja syrjintään. 

Lisäksi voitte mm.
• parantaa urheilun hyvää hallintoa ja
• urheilijoiden kaksoisurien tukemista.

Erasmus+ -rahoitus kehittää kv. 
valmiuksia ja luo myös mahdollisuuksia 
kehittää oman organisaation toimintaa ja 
nähdä se uudessa valossa.

Erasmus+Sport

Small collaborative partnership
• 30.000€ (min. 2 maata, 2 kumppania)
• 60.000€ (min. 3 maata, 3 kumppania)
• Kesto 1-2 vuotta

Collaborative partnership (väh. 3 maata)
• 120.000€/240.000€/400.000€ (riippuen 

tuotoksesta)
• Kesto 1-3 vuotta

Events
• European-wide: 10 maata, max. 450.000€
• Local European event: 3-5 maata, max. 200.000€
• Local European event: 6 maata, max. 300.000€

ERASMUS + SPORT –OHJELMAN MAHDOLLISUUDET



Lisää tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista
Ks. linkki

www.liikunnanaluejarjestot.fi -> EU-hanketoiminta

- Tuolta löydät esim. hankelistaukset, yhteenvetoraportit jne.

Ilmoittaudu EU-hankepostituslistalle: lähetä viesti 

timo.hamalainen@plu.fi
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http://www.liikunnanaluejarjestot.fi/
mailto:timo.hamalainen@plu.fi

